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Sposobów na blizny potrądzikowe dostęp-
nych w gabinetach kosmetologicznych jest bardzo 
wiele. Zanim podzielę się z Państwem swoim doświad-
czeniem w tej dziedzinie, muszę poruszyć pewne 
kwestie oraz odpowiedzieć na wiele pytań. Czym jest 
trądzik i dlaczego pozostawia po sobie ślady, często 
na zawsze? Czy można się przed tym ustrzec? Kiedy 
należy rozpocząć walkę z bliznami? Czym jest blizna? 
Czy musi towarzyszyć nam przez resztę życia? 

Wiek nie ma znaczenia
Trądzik pospolity, acne vulgaris, jest najczęstszą, 
przewlekłą chorobą skóry na całym świecie. Dotyka 
głównie osoby młode, w okresie dojrzewania, między 
11. a 19. rokiem życia. Zdarza się, że cierpią na niego 
osoby po 20., a nawet po 30. roku życia. Szacuje się, 

że około 80% nastolatków na świecie cierpi na trądzik. 
Wcześniej pojawia się u dziewcząt, ale częściej wystę-
puje u chłopców i ma u nich zdecydowanie cięższy 
przebieg. Według statystyk trądzik wieku dojrzałego 
częściej występuje u osób palących i u 10% chorych 
przebieg trądziku może być ciężki. W etiopatogenezie 
trądziku bierze udział wiele czynników:
• zmiany hormonalne w okresie dojrzewania – głównie 
wzrost aktywności androgenów, co powoduje nadmier-
ną stymulację gruczołów łojowych, chociaż podobne 
działanie ma także prolaktyna oraz progesteron;
• nadmierne wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe 
umiejscowione w skórze właściwej;
• spadek w składzie łoju ilości kwasu linolowego, odpo-
wiadającego za prawidłowe przyleganie korneocytów, 
co daje nadmierne rogowacenie okołomieszkowe.

SPOSOBY
NA BLIZNY 

POTRĄDZIKOWE
WALKA Z BLIZNAMI POTRĄDZIKOWYMI JEST TRUDNA I WYMAGA CZASU, 
A WIĘC RÓWNIEŻ DUŻYCH POKŁADÓW CIERPLIWOŚCI OD PACJENTA.  
JEDNAK W WIELU PRZYPADKACH PRZYNOSI ZADOWALAJĄCE, A CZASAMI WRĘCZ  
SPEKTAKULARNE EFEKTY. JAK KOSMETOLOG MOŻE ZAPRACOWAĆ NA TAKI SUKCES?

MONIKA ROZBICKA-GROSS
Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji
Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
na stanowisku konsultanta w krajowych i zagranicznych firmach
kosmetycznych. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów 
i szkoleń z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała. Od 14 lat pracuje 
jako kosmetolog, a specjalizuje się w zabiegach z dziedziny 
kosmetologii i trychologii estetycznej. Jest autorką wielu 
artykułów z dziedziny kosmetologii.
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• stan zapalny związany z nadmierną kolonizacją 
beztlenowcami Propionibacterium acnes (inna nazwa 
to Cutibacterium acnes), bakteriami Gram-dodatnimi;
• predyspozycja genetyczna oraz stres.
Wszystkie te czynniki wpływają na proces nadmiernej 
keratynizacji, zaczopowania ujścia wspólnego aparatu 
włosowo-łojowego. 

Skąd te blizny?
W patomechanizmie powstawania zmian trądziko-
wych, które mogą pozostawiać blizny, istotną rolę 
odgrywa Cutibacterium acnes, bakteria beztlenowa 
oraz lipofilowa. W normalnych warunkach wchodzi 
w skład naturalnej flory bakteryjnej skóry. Problem 
zaczyna się w momencie nadmiernej produkcji łoju. 
Ponieważ bakteria ta żyje w przewodzie gruczołowym 
i żywi się łojem, gdy tej pożywki jest więcej, dochodzi 
do nadmiernej kolonizacji pałeczką Cutibacterium acnes 
– wówczas rozwija się stan zapalny. Powstają ciężkie 
postaci trądziku pozostawiające blizny: postać ropo-
wicza, guzkowo-cystowa, guzowa, bliznowcowa, 
skupiona, a nawet piorunująca. W pierwotnym 
obrazie klinicznym widoczne są zaskórniki zamknięte 
oraz otwarte. Ponieważ gruczoły łojowe znajdują się 
w skórze właściwej, a proces zapalny toczy się w kanale 
włosowo-łojowym, często w procesie gojenia dochodzi 
do powstawania blizn. Szczególnie niebezpieczne jest 
wydrapywanie, nakłuwanie, „ wyciskanie” głębokich 
stanów zapalnych. Zdarza się, że ropna zawartość 
wylewa się poza obszar kanału. Mogą tworzyć się 
przetoki, torbiele, ropnie. Za najcięższą postać trądziku 
uznaje się postać piorunujacą, czyli Acne fulminans. 
W tej odmianie może dochodzić nie tylko do blizno-
wacenia tkanki, ale także do martwicy krwotocznej. 
Jest to postać do natychmiastowego leczenia ogólnego 
oraz dermatologicznego.

Mechanizm tworzenia blizn
Proces powstawania blizn ściśle związany jest 
z  przebiegiem gojenia ran. Zmiany trądzikowe, 
 a szczególnie te z nich, którym towarzyszą zmiany 
ropne, zapalne, powodują pobudzenie pewnych 
mechanizmów naprawczych skóry, innymi sło-
wy – stymulują proces gojenia. Proces ten przebiega 
w trzech fazach:

• faza zapalna – dochodzi w niej do zlepiania się 
płytek krwi, powstawania czopu hemostatycznego 
oraz zatrzymania krwawienia z rany. Może powstać 
obrzęk oraz zaczerwienienie skóry;
• faza wzmożonej proliferacji komórkowej – jest 
to proces napływania fibroblastów, produkcji kolage-
nu oraz ziarninowania, które polega na wypełnianiu 
ubytków skóry po jej uszkodzeniu. Już między 3. a 5. 
dniem od powstania rany rozpoczyna się proces syn-
tezy kolagenu. Pierwszy powstaje kolagen typu 3, 
z czasem zastępowany kolagenem typu 1. 
• faza dojrzewania i przebudowy blizny – jest 
to etap proliferacji keratynocytów. Rozpoczyna się 
w momencie całkowitego pokrycia rany pojedynczym 
nabłonkiem. Faza przebudowy rozpoczyna się między 
3. a 7. dniem od zranienia i może trwać nawet do roku. 
Jak pokazuje schemat, proces bliznowacenia jest zło-
żony. Jeśli przebiega prawidłowo, blizna jest ładna, 
mała, elastyczna. Natomiast można również przyjąć, że 
blizna jest po prostu ubytkiem w skórze, związanym 
z przerwaniem jej ciągłości.
Blizny potrądzikowe staramy się dzielić na dwie grupy: 
dojrzałe i niedojrzałe. Bierzemy przy tym pod uwagę 
czas ich powstania. Blizny niedojrzałe, świeże są 
czerwone lub różowe i lekko wypukłe. Blizny białe, 
płaskie, miękkie i elastyczne to blizny dojrzałe z ce-
chami prawidłowego bliznowacenia.
Jak widać, proces zapalny związany z przebiegiem 
trądziku może pozostawić blizny na skórze. Czy da się 
przed tym uchronić? Nie zawsze będzie to możliwe, 
ale w wielu przypadkach na pewno tak. Podstawą jest 
świadomość problemu u pacjenta, chęć współpracy 
z dermatologiem, kosmetologiem, czasami także 
dietetykiem oraz konsekwencja i systematyczność. 
Jeśli młoda osoba widzi na skórze pierwsze oznaki 
trądziku, takie jak zaskórniki, powinna udać się do 
kosmetologa. To my odpowiadamy za dobór od-
powiedniej pielęgnacji domowej, która w terapiach 
trądzikowych jest kluczowa. Nasi klienci zbyt często 
sięgają po kosmetyki, które nadmiernie wymywają 
płaszcz hydrolipidowy skóry. Doprowadzają tym 
samym do nadmiernej utraty wody, tzw. TEWL, 
oraz wyjaławiają naturalną florę bakteryjną skóry. Do 
tego często dochodzi brak higieny przy oczyszczaniu 
manualnym robionym „na własną rękę”. Takie błędy 
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pielęgnacyjne mogą prowadzić i często prowadzą do 
zaostrzenia zmian trądzikowych, a w konsekwencji do 
powstawania blizn. A przecież można tego uniknąć! 

Współpraca lekarza i kosmetologa
Niestety zdarza się, że zmiany hormonalne i nad-
produkcja łoju są tak duże, a skład łoju na tyle za-
chwiany, że kosmetolog nie będzie w stanie pomóc. 
Wówczas niezbędna jest pomoc lekarza specjalisty, 
który przeprowadzi chorego przez najtrudniejszy etap 
choroby. Do metod leczenia różnych postaci trądziku 
lekarze dermatolodzy stosują: nadtlenek benzoilu 
(znosi środowisko beztlenowe, redukując namnażanie 

się Propionibacterium acnes), retinoidy, antybiotyki 
ogólnoustrojowo oraz miejscowo, a w najcięższych 
przypadkach izotretynoinę. Niekiedy pacjent wymaga 
długiego i wieloetapowego leczenia  dermatologicznego. 
Niewątpliwie w przypadku ciężkiego przebiegu cho-
roby leczenie jest niezbędnym elementem terapii, 
koniecznym, by zredukować ryzyko powstawania blizn 
oraz by proces bliznowacenia przebiegał prawidłowo. 
Jeśli chodzi o rolę kosmetologa w procesie terapii 
skóry z bliznami potrądzikowymi, mamy cały szereg 
zabiegów, technologii oraz procedur łączonych, które 
dają dobre, a niekiedy spektakularne efekty. 
Należą do nich:
• zabiegi złuszczające, takie jak: mikrodermabrazja 
diamentowa czy korundowa, eksfoliacja chemiczna, 
np. kwasem TCA , kwasem glikolowym oraz mieszan-
kami kwasowymi;
• zabiegi laseroterapii, w których doskonale spraw-
dza się nie tylko laser frakcyjny nieablacyjny, ale także 
lasery ablacyjne. Najbardziej popularny jest laser 
CO2 – zabieg z jego użyciem polega na wywołaniu 
kontrolowanego fototermicznego urazu skóry. Światło 
lasera frakcyjnego wnika w głębokie warstwy skóry 
właściwej, jest absorbowane przez wodę. W wyniku 
tego dochodzi do natychmiastowego podgrzania wody 

i odparowania jej oraz do licznych, kolumnowych, 
głębokich mikrouszkodzeń, które inicjują proces 
intensywnej regeneracji tkanki;
• mezoterapia mikroigłowa w połączeniu z sub-
stancjami aktywnymi (witaminą C, niacynamidem, 
krzemionką organiczną, peptydami), które pobudzą 
skórę do regeneracji;
• zabiegi łączone, np. karboksyterapia czy RF z sub-
stancjami, takimi jak wyciąg z białka ślimaka; 
• terapia komórkami macierzystymi;
• terapia retinolem.
• RF frakcyjny, mój ulubiony, niezastąpiony w walce 
z bliznami potrądzikowymi – przede wszystkim dlate-

go, że jest przewidywalny. To kosmetolog decyduje, na 
jaką głębokość zejść, jak głęboko nakłuwać skórę. Jest 
to bardzo bezpieczna metoda stymulacji tkankowej.  
Opiera się na dwóch technologiach: nakłuwaniu i dzia-
łaniu fali radiowej. W zależności od mocy i czasu 
trwania impulsu w skórze wytwarzane jest ciepło 
wewnątrzkomórkowe. Powoduje ono bardzo silną 
stymulację tkankową oraz skrócenie i zagęszcze-
nie kolagenu. Ciepło wewnętrzne powoduje także 
rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu 
poprawia odżywienie i natlenienie tkanki. W efekcie 
skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna. Tego typu 
procedurę stosuje się także w terapii blizn pooperacyj-
nych. Zalecamy zawsze serię zabiegową, dostosowaną 
indywidualnie do problemu.
Wszystkie te zabiegi mają jeden cel: pobudzić procesy 
regeneracyjne skóry, stymulować tkankę do odnowy. 
Każda z tych technologii jest bardzo skuteczna, na-
tomiast należy zdawać sobie sprawę z tego, że aby 
osiągnąć dobre efekty, walkę z bliznami należy zacząć 
bardzo wcześnie. Jeśli pacjent poddał się leczeniu 
dermatologicznemu, a mimo to ma blizny, trzeba 
natychmiast wdrożyć terapię i dobrać odpowiednią 
 metodę. Warto zwrócić uwagę na dalsze etapy progra-
mu pielęgnacyjnego skóry. Wprowadzić zalecenia po-

ABY OSIĄGNĄĆ DOBRE EFEKTY, WALKĘ Z BLIZNAMI 
POTRĄDZIKOWYMI NALEŻY ROZPOCZĄĆ JAK NAJWCZEŚNIEJ,  

NAJLEPIEJ OD RAZU PO TERAPII DERMATOLOGICZNEJ. 

zabiegowe, niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Należy 
uświadomić choremu, jak ważna jest odpowiednia, 
systematyczna pielęgnacja w domu oraz stosowanie 
się do zaleceń. Te, w zależności od technologii, usta-
lamy indywidualnie dla każdego klienta. 
• Pamiętajmy o odpowiednich preparatach do mycia 
twarzy, które nie będą nadmiernie wyjaławiać skóry 
oraz wymywać jej płaszcza hydrolipidowego.
• Zalecajmy stosowanie substancji aktywnych w po-
staci ampułek, serum, masek. Nie zapominajmy rów-
nież o stosowaniu peelingu, który pozwoli złuszczyć 
nadmiernie rogowaciejący naskórek. 
• Jeśli klient ma skłonność do stanów zapalnych, 
do nadaktywności gruczołowej pomimo leczenia 
dermatologicznego, zalećmy mu płatki nasączone 
mieszankami kwasowymi w niewielkim stężeniu, 
z aloesem lub mocznikiem czy antyoksydantami. 
• Dobierzmy odpowiedni krem, który nie będzie 
tworzył okluzji ciągłej na skórze, ale pozwoli na utrzy-
manie odpowiedniego nawilżenia.

• Zalecajmy kosmetyki z pro- i prebiotykami – pozwa-
lają one na utrzymanie odpowiedniej flory bakteryjnej 
na skórze. 
• Proponujmy kremy z ochroną przeciwsłoneczną – 
jeśli blizna jest świeża, SPF 50.
• Ułóżmy odpowiednią pielęgnację gabinetową – 
wieloetapową, obejmującą kilka miesięcy. Stwórzmy 
„beauty program” – do zapisywania naszych uwag, 
spostrzeżeń klienta i efektów pozabiegowych. 
• I najważniejsze! Jeśli wykonujemy zabiegi inwazyjne, 
np. RF frakcyjny, poinformujmy klienta, że powinien 
zdezynfekować telefon, okulary, zmienić pościel 
tego samego dnia, a po umyciu twarzy wycierać ją 
ręcznikiem papierowym itd. Zawsze pamiętajmy 
o wskazaniach i zaleceniach po zabiegu. To niezmiernie 
ważne, szczególnie w terapii blizn potrądzikowych.
Walka z bliznami jest trudna. Zawsze należy  uprzedzić 
klienta, że jeden zabieg to za mało, żeby mu pomóc. 
Proces stymulacji, odnowy tkankowej to długi proces. 
Należy uzbroić się w cierpliwość. 
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ZDĄŻYĆ PRZED 
WAKACJAMI, CZYLI

 EKSPRESOWE  
ZABIEGI

NA CELLULIT  

Za miesiąc lecę do ciepłych krajów. Muszę 
świetnie wyglądać. Nie chcę cellulitu, będę nosić 
szorty i bikini. Pani Ulu, błagam, musimy coś z tym 
zrobić!” – takie prośby o ratunek słyszę od swoich 
klientek bardzo często. Wiadomo, że o wygląd ciała 
i zgrabną sylwetkę należy dbać cały rok, ale w pędzie 
codzienności i przy nadmiarze obowiązków zapomi-
namy o sobie. W takich sytuacjach wprowadzamy 
z klientkami program ekspresowy. Wymaga on z ich 
strony dużego zaangażowania, ale w konsekwencji 
mogą się spodziewać zadowalających efektów. Poza 
działaniami w gabinecie niezbędna jest również 
praca w domu. Ale po kolei. 

Istnieją zabiegi, które pozwalają w przeciągu miesiąca 
znacząco zmniejszyć ilość cellulitu w newralgicz-
nych obszarach ciała. Są to zawsze serie zabiegowe, 
a zabiegi wykonuje się nawet kilka razy w tygodniu. 

Gabinetowy hit
Niezmiennie od lat wśród zabiegów antycellu-
litowych króluje urządzenie, które łączy masaż 
próżniowo-rolkowy z działaniem niskoenergetycz-
nego lasera, by intensywnie stymulować tkanki 
do pracy. Odpowiednio dobrane do potrzeb pro-
gramy zabiegowe przynoszą błyskawiczne efekty. 
Urządzenie zwalcza cellulit tłuszczowy i wodny, 

KLIENTKI GABINETÓW 
KOSMETOLOGICZNYCH O TEJ PORZE ROKU 
WYMIENIAJĄ SŁOWO „CELLULIT” CZĘŚCIEJ 

NIŻ JAKIEKOLWIEK INNE. CHCĄ SIĘ GO 
POZBYĆ JAK NAJSZYBCIEJ, BO ZBLIŻA SIĘ 

TERMIN ICH URLOPU. JAKIE PROCEDURY 
POMOGĄ SPEŁNIĆ ICH MARZENIE? 

URSZULA KRAWCZYK

Magister rehabilitacji, kosmetyczka, dyplomowana masażystka 
i dietetyk. 10-letnie doświadczenie w pracy z ciałem zdobywała 
w jednym z najbardziej renomowanych salonów w Warszawie.
Jest specjalistką w pracy z urządzeniami hi-tech. Tworzy 
kompleksowe terapie, ma doskonałe wyniki w terapiach anti-ageing, 
a jej programy na ciało efektywnie redukują cellulit, modelują,
odchudzają, ujędrniają i detoksykują. Interesuje się tematem 
zdrowego odżywiania i tą wiedzą chętnie dzieli się z klientami.
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intensywnie drenuje i likwiduje 
obrzęki, uelastycznia i ujędrnia 
ciało, modeluje i wysmukla. To 
absolutny „must do” w przypadku 
walki z cellulitem. Bardzo duża 
ilość programów zabiegowych 
pozwala nam miksować techniki 
pracy w czasie serii i stymulować 
ciało na różne sposoby. Techno-
logia „Roboderm” i mikrootwory 
na rolkach masujących odpowie-
dzialne za multimikrostymulację 
oraz połączenie ze  światłem LED 
i laserem sprawiają, że jest to pre-
cyzyjny i głęboki zabieg antycellu-
litowy i ujędrniający, nie wiążący 
się przy tym z ryzykiem rozcią-

gania skóry. Zalecana seria to 10 
zabiegów przeprowadzanych 2–3 
razy w tygodniu. Czas zabiegu jest 
ustalany indywidualnie. Pierwsze 
20 minut to praca na całym ciele. 
Następnie opracowujemy newral-
giczne obszary z cellulitem – uda, 
pośladki, boczki czy ramiona.

Mocne uderzenie w cellulit
Drugim zabiegiem najczęściej 
wybieranym przez klientki 
jest fala uderzeniowa. To te-
rapia przeznaczona dla ko-
biet z cellulitem tłuszczowym  
i włóknistym, u których widoczne 

są zbite, zgrubiałe i zwłókniałe 
„kalafiorki”. Tu niezbędne jest 
rozluźnienie tych zwłóknień, aby 
nastąpiło pobudzenie metabolicz-
ne tkanek i stymulacja mikrokrą-
żenia. Działanie fali akustycznej 
polega na „atakowaniu” komórek 
tłuszczowych. Zwiększa prze-
puszczalność błon komórkowych, 
a z komórek uwalniane są glicerol 
i wolne kwasy tłuszczowe, które 
są metabolizowane przez nasze 
naturalne mechanizmy fizjolo-
giczne. Dodatkowym efektem 
urządzenia jest intensywne uję-
drnienie, zagęszczenie i wzmoc-
nienie struktur skórnych i łącz-

notkankowyvh. Seria zabiegów 
pozwala wyszczuplić ciało nawet 
do 7 cm w obwodzie. By osiągnąć 
podobny efekt, trzeba minimum 
6–10 zabiegów, 2 razy w tygodniu. 
Są one przyjemne i bezpieczne.
 
Dwutlenek węgla w akcji
Trzecią opcją wartą polecenia 
z uwagi na wysoką skuteczność 
i bezpieczeństwo dla klientek 
jest karboksyterapia. Jest to jeden 
z najbardziej efektywnych zabie-
gów likwidujących cellulit. Polega 
na iniekcyjnym wprowadzeniu 
podskórnie i śródskórnie dwutlen-

ISTNIEJĄ ZABIEGI, KTÓRE POZWALAJĄ 
W PRZECIĄGU MIESIĄCA ZNACZĄCO 

ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ CELLULITU 
W NEWRALGICZNYCH OBSZARACH 

CIAŁA, ALE WYMAGAJĄ INTENSYWNEJ 
PRACY  ZE STRONY KOSMETOLOGA 

I PACJENTKI.
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ku węgla. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają 
się, przyspiesza proces neowaskularyzacji, zwiększa 
się przepływ krwi, a wraz z nią tlenu i substancji od-
żywczych. Złogi komórek tłuszczowych są rozbijane, 
a zbędne metabolity odprowadzane. CO2, zmieniając 
się w kwas węglowy, niszczy komórki tłuszczowe 
od środka. Karboksyterapia stymuluje produkcję 
kolagenu i elastyny, co poprawia strukturę ciała  
oraz gęstość i elastyczność skóry. Wpływa też moty-
wująco na drenaż limfatyczny, który wyraźnie się po-
prawia. W wyniku tych wszystkich mikroprocesów 
osiągamy efekt makro: gładką, jędrną i pozbawioną 
cellulitu skórę. Zabieg wymaga serii 6–10 zabiegów, 
2 razy w tygodniu. 

Zagęszczanie tkanek falą
Ostatnią opcją, jaką zalecamy klientkom bory-
kającym się ze „skórką pomarańczową”, jest fala 
radiowa. Zgłaszające się panie często widzą na cie-
le cellulit, a nie dostrzegają braku elastyczności 
tkanek. A to właśnie brak gęstości, liftu i jędrności 
tkanki łącznej uwydatnia wizualnie cellulit, którego 
wcale nie musi być dużo. Wtedy naszym głównym 
celem jest zagęszczenie tkanek i maksymalizacja 
ujędrnienia. Połączenie masażu próżniowego z falą 
radiową sprawdzi się w takiej sytuacji idealnie. 
Masaż próżniowy mechanicznie stymuluje tkanki, 
poprawia drenaż limfatyczny, zmniejsza obrzęki. 
Fala radiowa, podnosząc temperaturę wewnątrz 
tkanek, wywołuje efekt termiczny i podgrzanie 
włókien kolagenowych, które ulegają obkurczeniu 
i wtórnemu napięciu. Następuje również stymulacja 
fibroblastów, komórek skóry właściwej, do produkcji 
nowego kolagenu i elastyny. Poprawa dotlenienia, 
odżywienia i mikrocyrkulacji tkanek płytkich i głę-
bokich to dodatkowe efekty RF. Już po pierwszym 
zabiegu obserwujemy poprawę elastyczności, obkur-

czenie ,efekt ujędrnienia i zmniejszenie widoczności 
cellulitu. Seria to 3–6 zabiegów, raz w tygodniu. 
Często łączę ze sobą wybrane technologie dla uzy-
skania szybszych i pełniejszych efektów, syner-
giczne działanie masażu próżniowo-rolkowego 
i fali uderzeniowej albo masażu próżniowo-rol-
kowego i karboksyterapii dają bowiem możliwość 
różnorodnej stymulacji tkanek i aktywują je do 
intensywniejszej pracy. 

Prace domowe
By efekty zabiegów gabinetowych były jak najlepsze 
i długofalowe, niezbędne jest zaangażowanie klientki 
w pielęgnację domową: codzienne szczotkowanie 

ciała na sucho, używanie odpowiednich kosmetyków 
dobrej jakości (najlepiej profesjonalnych i dobranych 
do problemu ciała przez specjalistę), odpowiednia 
dieta oraz suplementacja, a także picie około 2 litrów 
wody dziennie. 
Szczotkowanie ciała na sucho to codzienna, 
kilkuminutowa terapia, która wyjątkowo dobrze 
pobudza krążenie krwi i limfy oraz otwiera skórę na 
aplikację substancji odżywczych z kremów. Szczot-
kowanie skóry odbywa się zgodnie ze schematem: 
zaczynamy od części dystalnych ciała i przesu-
wamy szczotkę do środka. Można szczotkować 
również brzuch i piersi. Szczotkowanie na sucho 
bardzo ujędrnia i wzmacnia skórę. 

Klientkom zalecamy picie herbatek ziołowych bądź 
przyjmowanie suplementów bogatych w roślinne 
wyciągi stymulujące wydalanie nadmiaru 
wody oraz zbędnych metabolitów. To naturalne 
substancje takie jak pokrzywa, miłorząb japoński, 
brzoza brodawkowata, wiązówka błotna, ekstrakt 
z zielonej herbaty, kofeina, wyciągi z alg.

ZABIEGI GABINETOWE NIE PRZYNIOSĄ SZYBKIEGO EFEKTU 
BEZ ZAANGAŻOWANIA W CODZIENNĄ PIELĘGNACJĘ DOMOWĄ 

OSOBY, KTÓRA MARZY O POZBYCIU SIĘ CELLULITU. KONIECZNA 
JEST TAKŻE ZMIANA DIETY I PICIE 2 LITRÓW WODY NA DOBĘ.

Odpowiednie nawodnienie 
organizmu zapobiega zatrzy-
mywaniu się wody w przestrze-
niach międzykomórkowych. 
Woda pięknie drenuje, a nawod-
nione ciało odpowiednio meta-
bolizuje i utrzymuje krążenie 
limfatyczne. Dlatego niezbęd-
ne jest picie ok. 2 litrów wody, 
a w okresie intensywnych tre-
ningów lub latem nawet więcej.
Zdrowe odżywianie to pod-
stawa zdrowia, dlatego dieta 
powinna być zbilansowana, lek-
kostrawna i bogata w składniki 
odżywcze. Powinna opierać się 
na warzywach (mają one dużo 
wody i błonnika roślinnego), 
zawierać odpowiednie ilości 
pełnowartościowych białek (to 
bogactwo bazowych aminokwa-
sów, dzięki którym nasza skóra 
ma czynniki do budowy nowych 
struktur i wzmacniania gęstości), 
oraz być bogata w zdrowe tłusz-
cze (wpływają na prawidłową go-
spodarkę hormonalną u kobiet). 
Absolutnie niewskazane są mo-
nodiety lub silnie restrykcje ka-
loryczne. Efekt jo-jo przy takim 
odżywianiu jest gwarantowany, 
bo organizm człowieka nie lubi 
tak radykalnych działań. 
Ważne jest także, aby uświado-
mić klientce, że w jej interesie 
jest to, by po wymarzonych wa-
kacjach nie zapominała o sobie 
i swoim ciele i dalej o nie dbała 
oraz by regularnie pojawiała się 
w gabinecie kosmetologa na za-
biegach przypominających. Ta-
kie świadome podejście ma sens 
i daje piękne, długofalowe efekty, 
które satysfakcjonują zarówno 
klientkę, jak i terapeutę. Warto!
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KRIOLIPOLIZA
NIEZASTĄPIONA METODA 
MODELOWANIA SYLWETKI 

WŚRÓD METOD REDUKCJI LOKALNEGO NAGROMADZENIA 
TKANKI TŁUSZCZOWEJ I NIEINWAZYJNEGO MODELOWANIA 
SYLWETKI KRIOLIPOLIZA MA OPINIĘ TECHNOLOGII, 
KTÓRA DAJE NAPRAWDĘ SPEKTAKULARNE I TRWAŁE 
EFEKTY. JEDNAK, JAK KAŻDY ZABIEG, MOŻE POWODOWAĆ 
POWIKŁANIA, O CZYM BYŁO GŁOŚNO W OSTATNICH 
MIESIĄCACH. JAK DUŻE JEST RYZYKO ICH WYSTĄPIENIA? 

Problem nagromadzenia tkanki tłuszczowej 
stał się powszechny nie tylko w branżach dietetycznej, 
sportowej i farmaceutycznej, lecz także w kosme
tologii i medycynie estetycznej. W ostatnim czasie 
można zauważyć na rynku coraz większą dostępność 
technologii do modelowania ciała i redukcji tkanki 
tłuszczowej. Jedną z najbardziej spektakularnych 
metod jest kriolipoliza. 
Jest to technologia, która wykorzystuje działanie 
niskiej temperatury do nieinwazyjnej redukcji lo
kalnie nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Zabiegi 
wykorzystujące zjawisko kriolipolizy nie powodują 
spadku masy ciała i nie są przeznaczone do lecze
nia otyłości; nie zastępują też metod inwazyjnych, 
takich jak np. liposukcja. Kriolipoliza sprawdzi się 
u osób w dobrej kondycji, ze średnimi fałdami tkanki 
tłuszczowej, która jest trudna do wyeliminowania 
za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych. Niewielki 
odsetek powikłań oraz mało uciążliwe działania 
niepożądane przy wysokiej efektywności zabiegu 
czynią kriolipolizę cenną i pożądaną technologią na 
rynku zabiegów estetycznych.

Mechanizm działania
Słowo „kriolipoliza” pochodzi z greckich: kryos 
(lód), lipa (tłuszcz) i lysis (rozpad komórki). To nie
inwazyjna metoda usuwania komórek tłuszczowych  
z organizmu człowieka. Problematyczne, miejsco
wo lokalizujące się złogi tłuszczu poddawane są 

 procesowi ekstrakcji ciepła z komórek tłuszczo
wych (adipocytów). Skutkiem wystawienia ich na 
odpowiednio kontrolowane zimno jest krystalizacja 
trójglicerydów, po czym adipocyty rozpoczynają 
proces apoptozy (śmierci komórkowej) i stan zapalny, 
który uruchamia układ immunologiczny. Martwe 
komórki tłuszczowe są absorbowane przez makrofagi 
i usuwane z organizmu poprzez układ limfatyczny 
w procesie fagocytozy. Lipoliza jest nieodwracalna – 
uszkodzone w ten sposób adipocyty się nie regene
rują. Trzeba zaznaczyć, że komórki tłuszczowe to 
głównie twory bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, 
które są podatne na działanie niskich temperatur.  
Z kolei komórki skóry, nerwy czy mięśnie są odporne 
na działanie czynnika chłodzącego. Dzięki temu 
kriouszkodzenia nie dotyczą tkanek otaczających 
komórki tłuszczowe. 
Skuteczność kriolipolizy została dowiedziona w toku 
licznych badań. Pierwsze doniesienia dotyczące 
wpływu niskiej temperatury na tkankę tłuszczową 
pojawiły się już w latach 60. XX wieku na Uniwersy
tecie Harvarda. Zaobserwowano wówczas stan za
palny pojawiający się w tkance tłuszczowej u dzieci, 
które regularnie spożywały lody. Nastąpiła u nich 
redukcja komórek tłuszczowych w okolicy policz
ków. Po 24 godzinach od ekspozycji zaobserwowano 
nacieki z histiocytów i limfocytów. Po 72 godzinach 
objawy się nasiliły. Stan zapalny utrzymywał się 
przez kilka tygodni, po czym ustąpił bez ingerencji  
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Kosmetolog, absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki 
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Specjalizuje się w terapiach łączonych, innowacyjnych, 
zaawansowanych terapiach anti-age, Hi-Tech, peelingach, 
zabiegach przeciwtrądzikowych. Jej spokój i opanowanie 
to doskonałe uwarunkowania do wykonywania nie tylko zabiegów 
relaksacyjnych, ale i tych mniej przyjemnych w odczuciach. 



90 91

w otaczające tkanki. W obrazie  histopatologicznym 
cold panniculitis uwidacznia się zrazikowym za
paleniem tkanki podskórnej, która tworzy nacieki 
limfocytów i histocytów w zrazikach tłuszczowych. 
Można też zauważyć głęboki naciek okołonaczyniowy 
bez zapalenia okolicznych naczyń. 
Kolejnym opisanym w literaturze przypadkiem silnej 
reakcji zapalnej pod wpływem zimna była kobieta, 
u której objaw cold panniculitis pojawił się w wyniku 
długotrwałej jazdy konnej w chłodny dzień przy  
dużej wilgotności powietrza. Badanie przeprowa

dzone przez dr. Dietera Mansteina wykazało wysoki 
wpływ zimna na komórki tłuszczowe. 
Należy zaznaczyć, że odstęp między zabiegami 
jest bardzo długi. Jest to spowodowane szeregiem 
procesów zachodzących w organizmie po wyko
naniu kriolipolizy:
• Po zabiegu pomimo uszkodzenia adipocytów niską 
temperaturą nie widać przerwania błon komórkowych 
ani zniszczonych komórek tłuszczowych;
• 3 dni po zabiegu można zaobserwować pierwsze 
zmiany w postaci stanu zapalnego wokół obsza
ru schłodzenia ze względu na obecność komórek 
w apoptozie;
• 7. dnia po zabiegu widoczne jest nasilenie stanu 
zapalnego wokół komórek tłuszczowych;
• 14 dni po zabiegu utrzymuje się stan zapalny wokół 
obszaru poddanego działaniu niskiej temperatury; nie 
odnotowano uszkodzeń naskórka, skóry właściwej 
i innych komórek otaczających adipocyty;
• 30 dni po zabiegu następuje zmniejszenie stanu 
zapalnego oraz objętości komórek tłuszczowych;
• 60 dni po zabiegu Widoczny jest spadek objętości 
adipoctytów oraz ich liczby.
W całym czasie trwania procesiu regeneracji nie 
zaobserwowano wzrostu poziomu lipidów ani  en
zymów wątrobowych. 

Wskazania do zabiegu 
Zabieg kriolipolizy można przeprowadzić na wybrane 
części ciała, gdzie występuje nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej. Najczęściej są to : plecy, ramiona, brzuch, 
pośladki, uda, okolice nad kolanami oraz okolice pod 
brodą (tzw. drugi podbródek). 
Głównym przeznaczaniem zabiegu jest re
dukcja podskórnej tkanki tłuszczowej, a nie 
działanie anty cellulitowe. Jednak po kriolipo
lizie niejako przy okazji cellulit staje się widocz
nie mniejszy. Kriolipoliza nie wpływa również 

na poprawę napięcia skóry, wręcz przeciwnie 
– może spowodować ponowne jej rozciągnięcie.  

Najważniejsze przeciwwskazania
Do zabiegu kriolipolizy nie możemy zakwa
lifikować osób posiadających małą ilość tkan
ki tłuszczowej, cechujących się nadmierną 
wiotkością skóry, doświadczających utraty 
jędrności skóry oraz osób, których mięśnie są 
osłabione. Zabieg jest nieodpowiedni również  
dla pacjentów z otyłością brzuszną. Ponadto 
 kriolipolizy nie można wykonać osobom: 
• z chorobami nowotworowymi,
• z rozrusznikiem serca,
• z zaawansowaną cukrzycą,
• z epilepsją,
• z otwartymi ranami, 
• z miejscowymi stanami zapalnymi,
• z aktywnymi infekcjami, np. z opryszczką,
• z chorobami krwi (związanymi z hipoproteinemią 
czy krioglobulinamią),
• z chorobą Raynauda,
• z pokrzywką z zimna,
• z zaburzaniami pracy nerek,
• z zaburzeniami pracy wątroby,
• w ciąży i w okresie laktacji.

SKUTECZNOŚĆ KRIOLIPOLIZY ZOSTAŁA DOWIEDZIONA LICZNYMI 
BADANIAMI. DONIESIENIA O WPŁYWIE NISKICH TEMPERATUR
 NA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ POJAWIŁY SIĘ JUŻ W LATACH 60. 

Przebieg zabiegu 
Przed przystąpieniem do wykonywania procedury 
zabiegowej bardzo ważne jest odpowiednie zakwali
fikowanie pacjenta oraz przeprowadzenie szczegóło
wego wywiadu w celu ustalenia istnienia lub braku 
ewentualnych przeciwwskazań. Po wypełnieniu 
zgody na zabieg i sporządzeniu odpowiedniej do
kumentacji zdjęciowej można przystąpić do wyko
nywania kriolipolizy.
Dostępne na rynku urządzenia mają zakres tempe
ratur od −1° do −15°C i wyposażone są w funkcję 
monitorowania temperatury chłodzenia, aby nie 
dopuścić do odmrożenia tkanki. Ważne jest, aby 
urządzenie i akcesoria wykorzystywane do zabiegu 
były zatwierdzone do użytku medycznego i posiadały 
certyfikaty CE.
Zabieg rozpoczyna się od wybrania obszaru ciała, 
z którego chcemy pozbyć się niechcianej tkanki 
tłuszczowej. Następnie na tę okolicę należy nałożyć 
specjalny podkład żelowy (membrana), na który  
w dalszej kolejności przykładana jest odpowiednio 
dobrana głowica próżniowa. W panelu głównym 
urządzenia ustalamy odpowiedni czas zabiegu 
oraz stopień chłodzenia i zassania. Aplikator zasysa 

fałd skórny wraz z tkanką tłuszczową do komory, 
w której znajdują się elementy chłodzące. Zassanie 
tkanki polega na precyzyjnym aplikowaniu niskiej 
temperatury do tkanki tłuszczowej. W zależności 
od grubości fałdu kriolipoliza powinna trwać od 45 
do 70 minut. Podczas pierwszych 2 minut zabiegu 
może być odczuwalny ból. W przypadku okolic ze 
zbitą tkanką tłuszczową odczucie to może być silne. 
Dyskomfort trwa do momentu schłodzenia obszaru 
poddanego zabiegowi, czyli przez około 2–4 minu
ty. Po tym czasie odczuwalne jest tylko minimalne 
schłodzenie. Po zakończeniu chodzenia i zdjęciu 
głowicy na skórze pojawia się tzw. efekt kostki ma
sła, czyli uwypuklenie fałdu skórnotłuszczowego 
w opracowanym obszarze. Wówczas wykonujemy 
krótki masaż na obszarze poddanym zabiegowi,  
aby podgrzać tkanki i przywrócić krążenie. Zwiększa 
to skuteczność redukcji tkanki tłuszczowej (o około 
44%) oraz przyspiesza proces regeneracji i usuwania 
uszkodzonych adipocytów.
Pełne efekty redukcji tkanki tłuszczowej uzyskujemy 
po około 3 miesiącach od przeprowadzonego zabiegu. 
Jednak czas, po jakim widoczne będą zauważalne 
zmiany, jest mocno indywidualny i zależy od zdol



92 93

ności metabolicznych organizmu. Po tym okresie 
najczęściej zaleca się serię 4 zabiegów w odstępach  
co 3 miesiące, jednak dobór terapii jest dla każdego 
ustalany indywidualnie.
Efektywność zabiegu jest jednostkowa – zależy przede 
wszystkim od zdolności organizmu do metaboli
zowania tłuszczów. Najlepsze efekty uzyskujemy 
w połączeniu ze zbilansowaną dietą oraz aktywno
ścią fizyczną. Dodatkowo można pomiędzy serią  
zabiegów kriolipolizy wspomagać się zabiegiem 
 drenażu limfatycznego, a także zabiegiem z użyciem 
fali uderzeniowej. Zaleca się również spożywanie 
dużej ilości wody w celu  przyspieszenia procesu 
regeneracji oraz usuwania z organizmu obumarłych 
komórek tłuszczowych. W większości przypad
ków efekt można zaobserwować już po pierwszym 
zabiegu.

Działania niepożądane zabiegu
Odnotowane nierówności tkanki i odmrożenia po 
zabiegu kriolipolizy wynikały z wadliwego działania 
sprzętu oraz nieprawidłowej procedury zabiegu. 

W bardzo rzadkich przypadkach (dostępne bada
nia mówią o ok. 0,78%) występował paradoksalny 
przyrost tkanki tłuszczowej (PAH). Powikłanie to 
jest wskazaniem do leczenia klasyczną liposukcją. 
Mając na uwadze powyższe, ważna jest identyfikacja 
pacjentów z czynnikiem PAH (płeć męska, okolice 
podbrzusza, pochodzenie latynoskie, czynniki ge
netyczne) oraz poinformowanie pacjentów przed 
zabiegiem o możliwości wystąpienia takiego powi
kłania. Po zabiegu należy przeprowadzać regularne 
kontrole w celu wczesnego wykrycia PAH, które 
zwykle występuje między 2. a 4. miesiącem po sesji.

Zalecenia przed i po zabiegu
Przez 24 godziny przed i po zabiegu nie powin
no się stosować kremów, kosmetyków i leków 
miejscowo. Przez 24 godziny po zabiegu należy 
unikać sauny, gorącej kąpieli, masażu i pływania 
w basenie. Przez 48 godzin po zabiegu lepiej zrezy
gnować z intensywnej aktywności fizycznej. Przez 24 
godziny przez zabiegiem należy unikać zażywania 
leków, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia 
wynaczynienia (np. niesterydowych leków prze
ciwzapalnych). Przez 48 godzin przed i po zabiegu 
należy unikać picia alkoholu. Na 2 godziny przed 
zabiegiem pacjent powinien zjeść lekkostrawny 
posiłek – nie może być głodny ani na czczo.

Podsumowanie
Kriolipoliza należy do zabiegów o dużym profilu 
bezpieczeństwa; w przypadku prawidłowo ustalo
nego protokołu terapeutycznego daje zadowalające 
efekty. U większości pacjentów stanowi alternatywę 
do bardziej inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.
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SKUTKI 
UBOCZNE

KRIOLIPOLIZY
Po zabiegu mogą się pojawić:

• miejscowe zaczerwienienie,

• obrzęki i siniaki,

• odrętwienie skóry,

• zaburzenia czucia,

• odmrożenia I stopnia,

• bolesne skurcze mięśniowe,

• silny świąd,

• głęboki, kłujący ból,

• pęcherze na skutek odmrożenia, 

a w konsekwencji blizny  

i przebarwienia.
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ATOPOWE
ZAPALENIE

SKÓRY 
LICZY SIĘ 

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE 

A topowe zapalenie skóry nazywane 
w skrócie AZS lub egzemą, to dla nas, pracowników 
gabinetów kosmetologicznych, ogromne wyzwanie.
Dlatego nie tylko poziom naszej wiedzy na temat 
tego schorzenia musi być wysoki, ale też niezbędne 
jest ciągłe dokształcanie się – śledzenie na bieżąco 
nowych metod leczenia czy wspomagania leczenia 
tego trudnego i w zasadzie nieuleczalnego schorzenia.
AZS to zapalna dermatoza uwarunkowana genetycz-
nie, związana z nieprawidłową reakcją immunologiczną 
organizmu. Choroba ta nie jest zakaźna, ale ma charak-
ter nawrotowy i przebiega w sposób przewlekły. Jest to 
najpowszechniejsza choroba wieku dziecięcego, choć 
dotyczy też osób dorosłych. Z AZS nie żyje się łatwo. 
Pacjenci ze względu na widoczne zmiany czują się 
niekomfortowo, co znacznie obniża jakość ich życia. 
Może dochodzić do fobii społecznych, problemów 
ze snem, depresji. Na przebieg choroby duży wpływ 
ma stres, a ponieważ sama choroba jest czynnikiem 
stresującym, koło się zamyka. 
Osoby cierpiące na AZS trafiają do nas w różnych 
okresach choroby, dlatego obszarem działania dla 
kosmetologów jest edukacja pacjentów na temat 
pielęgnacji skóry atopowej, która wymaga  wyjątkowej 

i specjalistycznej opieki. Znamy zakres zabiegów, 
które możemy wykonywać w gabinecie, aby złagodzić 
zmiany występujące na skórze. Ale żeby skutecznie 
pomagać chorym na AZS, musimy również swobod-
nie poruszać się w temacie suplementacji, bo ta przy 
atopii ma ogromne znaczenie.

Dlaczego skóra chorego na AZS jest sucha? 
U osób z atopowym zapaleniem skóry uszkodzona  
jest bariera naskórkowa, a w warstwie naskórka ob-
serwujemy zmniejszoną ilość ceramidów i filagryn. 
Zwiększa się przeznaskórkowa utrata wody. Ponieważ 
ochrona przez barierę naskórkową jest upośledzona, 
następuje łatwiejsza penetracja alergenów, substancji 
drażniących, drobnoustrojów, co jeszcze nasila sta-
ny zapalne w obrębie skóry. Typowa dla przebiegu 
AZS jest tzw. lichenizacja zmian (naskórek wygląda 
tak, jakby był oglądany przez szkło powiększające), 
a skóra bywa zaczerwieniona, zgrubiała i często po-
pękana. Zmiany na skórze towarzyszące chorobie 
charakteryzują się dużym świądem, a drapanie jeszcze 
bardziej zaostrza przebieg choroby – skóra pokrywa 
się strupami, ulega nadkażeniom, trudno się goi 
i trudno się ją leczy.

CZY WIECIE, ŻE NAWET JEDNA NA PIĘĆ OSÓB MOŻE 
CIERPIEĆ NA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY?  

JAK SIĘ ZAJĄĆ TAKIMI PACJENTAMI  
W GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM,  

BY ICH SKÓRA BYŁA ZDROWA I PIĘKNA?

AGNIESZKA MIENIK
Kosmetolog, właścicielka gabinetu Bezpieczna Kosmetyka,  
absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji 
Zdrowia w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń 
z zakresu pielęgnacji twarzy i ciała. Jest członkiem prężnie  
działajacego stowarzyszenia Przyjazna Kosmetyka. Prowadzi  
zajęcia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia na kierunku  
kosmetologia.
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Klienci trafiający do naszych gabinetów w większości 
mają już zdiagnozowaną chorobę i wdrożone leczenie, 
ale w AZS potrzeba podejścia kompleksowego ze 
strony różnych specjalistów, w tym lekarza i kosme-
tologa. Często konieczna jest także wizyta u dietetyka, 
a czasami i u psychiatry. 

Jak wygląda skóra atopika? 
Bywa napięta i trudna do ukojenia, często się czerwie-
ni, piecze i swędzi. Niestety szybciej się starzeje, bo 
o wiele słabiej radzi sobie z niekorzystnym wpływem 
środowiska. Najbardziej wrażliwe są okolice powiek, 
policzków, szyi i dekoltu – i tym okolicom podczas 
zabiegów poświęcamy szczególną uwagę. Terapie, 
które przeprowadzamy w gabinecie, mają za zadanie: 
• uspokoić i wyciszyć skórę,
• wzmocnić naczynia włosowate,
• „pogrubić” naskórek (wszystkie zmiany są wówczas 
mniej widoczne),
• odbudować płaszcz hydrolipidowy,
• wzmocnić barierę naskórkową.
Terapię kosmetologiczną zaczynamy od dokładne-
go wywiadu diagnostycznego. Musimy wiedzieć, 
na jakim etapie leczenia jest skóra, pytamy o do-
tychczasową pielęgnację, suplementację, żywienie 
itp. Sprawdzamy, czy chory wie, jakie czynniki za-
ostrzają chorobę. Zazwyczaj atopicy to osoby dobrze 
wyedukowane, które wiedzą, jak same mogą sobie 
pomóc – żyją z tą chorobą od wielu lat – ale wiedza 
ta często wymaga usystematyzowania. Chorzy na 
AZS tak desperacko próbują poprawić swój stan, że 
chwytają się każdego sposobu, a to często prowadzi 
do błędnego koła i zamiast pomóc – szkodzi. Naszym 
zadaniem jest uświadomienie pacjentom, jakie terapie 
zabiegowe zarówno przyniosą im korzyść i widoczną 
poprawę wyglądu skóry, jak i zminimalizują świąd 
i stan zapalny. 

Na początek nawilżanie i łagodzenie
Zabiegi złuszczające – peelingi mechaniczne, silne kwa-
sy czy mikrodermabrazja – nie są wskazane dla osób 
ze skórą atopową. Na tym etapie proponuję skorzystać 
z oczyszczania wodorowego czy oksybrazji, ale na jak 
najniższych parametrach i z dużą ostrożnością. Należy 
też cały czas obserwować, jak skóra reaguje na zabieg.

Ponieważ naszym celem jest wyciszenie i uspokojenie 
skóry, rozpoczynamy od serii zabiegów nawilżających. 
Dobieramy kosmetyki odpowiednie dla skór wrażli-
wych, bez zapachu i substancji drażniących, takich jak 
glikol propylenowy, glikol butylenowy, hydrokwasy 
czy produkty na bazie alkoholu etylowego. Doskonale 
nawilżają kosmetyki zawierające w swoim składzie: 
kolagen, glicerynę, kwas laktobionowy, glukonolakton, 
boswellię, wyciąg ze śluzu ślimaka, zieloną herbatę, 
kwas hialuronowy, mocznik (do 10%) i składniki NMF.
Pracując nad odbudową płaszcza tłuszczowego skóry, 
uzupełniamy niedobory preparatami z NNKT (nie-
zbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi) 
z przewagą kwasu linolowego, ɣ-linolenowego, chole-
sterolu, ceramidów i skwalenu. Przy łagodzeniu zmian 
zapalnych szukamy kosmetyków z D-pantenolem, 
glicyną, azulenem, alantoiną, glukanem, ekstraktem 
z ziaren owsa.
Przy AZS bardzo ważne są zabiegi wspomagające układ 
immunologiczny. W tym celu wybieramy spośród 
kosmetyków zawierających colostrum, adaptogeny 
(wyciąg z lukrecji czy też z korzenia tarczycy bajkal-
skiej), oleje roślinne (ja na przykład bardzo polecam 
olej konopny).

PLAN  
TERAPEUTYCZNY

Powinien być przemyślany, 
zaplanowany i w zależności  

od kondycji skóry pacjenta z AZS 
odpowiednio modyfikowany.  

Na sukces kosmetologa składa się:
• odpowiednia edukacja klienta,
• dobór odpowiednich zabiegów,

• dobrze skomponowana 
pielęgnacja domowa,

• odpowiednio dobrana 
suplementacja,

• stosowanie się klienta  
do naszych zaleceń,

• współpraca z lekarzem 
prowadzącym.

Podczas komponowania zabiegów anti-ageing ważny 
jest dla nas: kolagen, aminokwasy, elastyna, NNKT, 
antyoksydanty (witaminy A i E oraz likopen), koenzym 
Q10 czy kwas hialuronowy. Kosmetyki zawierające 
w składzie czyste złoto w nanotechnologii działają 
przeciwzapalnie, zwalczają wolne rodniki i opóźniają 
efekty starzenia. Niestety, o ile ze składnikami i kosme-
tykami, które doskonale toleruje skóra atopowa, nie 
ma problemu, bo ich wybór jest dosyć duży, tak już 
dobór aparatury zabiegowej jest znacznie ograniczony. 
Nie powinniśmy wykonywać: RF (zbyt mocno roz-
grzewa i rozszerza naczynia), zabiegów z użyciem 
technologii krio (skóra atopowa źle toleruje niską 
temperaturę) oraz zabiegów IPL i laserowych (efekt 
przy skórze źle nawilżonej jest nieprzewidywalny). 
Kiedy mamy do czynienia ze skórą osoby chorej na 
AZS, do wszystkich technologii musimy podchodzić 
bardzo ostrożnie. Nigdy nie wiemy, jak zareaguje 
skóra z upośledzoną barierą naskórkową. Dlatego 
AZS jest dużym ograniczeniem w doborze technologii 
anti-ageing. Na szczęście są zabiegi, które pomogą 
nam wzmocnić efekt tzw. zabiegów manualnych. 
Aby zwiększyć penetrację potrzebnych składników 
w głąb naskórka, można wykonać zabieg:
• sonoforezy,
• jonoforezy,
• elektroporacji,
• infuzji tlenowej.
Przy skórze atopowej doskonale sprawdza się zabieg 
mezoterapii igłowej – możemy tak dobrać substancje 
do zabiegu, aby uzyskać najlepszy efekt nawilżenia, 
odżywienia i regeneracji, a także odmłodzenia.

Podsumowanie
Planujmy terapię, pamiętając, że oprócz zabiegów ga-
binetowych i pielęgnacji w domu ważny jest tryb życia 
klienta. Czasami wymaga wprowadzenia pewnych 
zmian, na które nie każdy i nie zawsze będzie gotowy.
To do nas, kosmetologów, należy zadanie edukowania 
klientów, którzy w nasze ręce oddali swoją skórę. 
Dlatego zawód, który wykonujemy, zobowiązuje nas 
do ciągłego rozwoju i dokształcania na każdej płasz-
czyźnie, którą się zajmujemy w naszym gabinecie. 
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